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مذاکرات ایران با انگلیس برای تامین 
مالی صادرات ایرباس

بیســت و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و 
پتروشــیمی، در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 
آغاز به کار کرد. آیین گشــایش رسمی بیست و دومین دوره 
نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی ایران 
با حضور دکتر علی الریجانی، رئیس مجلس، مهندس بیژن 
زنگنه، وزیر نفت، شــماری از نمایندگان مجلس، ســفیران 
کشــورهای خارجــی، مدیــران صنعت نفــت و نمایندگان 
شرکت هاي بین المللی در سالن میالد آغاز به کار کرد. بیست 
و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
با حضور بیش از چهار هزار شرکت داخلی و خارجی در فضایی 

به وسعت حدود ٨٠ هزار متر مربع آغاز به کار می کند.
بر پایه این گزارش، با توجه به این که بسیاری از شرکت ها 
نماینــده یک هلدینگ و یــا مجموعه ای مشــتمل بر چند 
شرکت هستند، در این نمایشگاه، هزار و شانزده غرفه داخلی 
به نمایندگــی از حدود ٢ هزار و ٥٠٠ شــرکت و ٨١١ غرفه 
خارجــی به نمایندگــی از حدود هزار و ٥٠٠ شــرکت از ٣٧ 
کشور دنیا شــرکت کرده اند. کشورهای چین، آلمان، فرانسه، 
ایتالیا، اسپانیا، ترکیه، روسیه، ژاپن، هلند، اتریش، کره جنوبی 
و اســترالیا به صورت پاویون در نمایشگاه شرکت می کنند و 
شــرکت های معتبر فعال در صنعت نفت در قالب غرفه  یا با 
اعزام تیم کارشناســی خود، در این نمایشگاه حاضر می شوند. 
در بخش خارجی، شــرکت های آلمانی بــا در اختیار گرفتن 
سه هزار متر مربع، بیشــترین فضا و چینی ها بیشترین تعداد 
شرکت های حاضر را به خود اختصاص داده اند. نمایشگاه بین 
المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی ایران از لحاظ وسعت و 
تعداد شرکت کنندگان، نخستین نمایشگاه در سطح خاورمیانه 
و پنجمین نمایشگاه در ســطح دنیا به شمار می آید؛ از لحاظ 
تعداد شــرکت های خارجی حاضر در نمایشگاه بیست و دوم 
پس از چین، ایتالیا، هلند، فرانسه و انگلیس در رتبه های بعدی 

قرار دارند. 
در مراســم آغاز به کار نمایشــگاه بین المللي صنعت نفت 
همچنین وزیر نفت گفت: تولیــد و صادرات نفت ایران پس 
از اجرای برجام، بیش از یک میلیون بشــکه در روز افزایش 
یافت و ما توانستیم سهمی را که از دست رفته بود و خطر آن 
می رفت که این ســهم برنگردد، پس بگیریم. بیژن زنگنه در 

آیین گشایش بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشیمی اظهار داشت: شما هستید که تصمیم می 
گیرید ایران آینده، چگونه و با چه سیاســت و راهبردی اداره 
شــود. وی گفت: بسیار مهمتر از افراد، مسیری است که شما 
انتخاب کنید، این که ایران در چه مســیری و به چه سمت و 
سویی حرکت کند، آینده ما، شما و به ویژه فرزندانمان در گرو 
تصمیم ما در ٢٩ اردیبهشــت ماه است. وزیر نفت با یادآوری 
این که وقتی در میانه سال ٩٢ وارد وزارت نفت شدم، نه فرد 
ناآشنایی به نفت بودم و نه در کار سطح وزارت فرد کم سابقه 
ای بودم، افزود: آنچه در که در نفت دیدم، مرا شگفت زده کرد، 
وضع آن روز بــرای قابل تصور نبود. وی ادامه داد: به هرحال 
در آن موقع جریان نابسامانی در صنعت نفت وجود داشت و ما 
وقت طوالنی را صرف کردیم تا روابط را تا حدودی که امکان 

پذیر است، تنظیم کنیم.
زنگنه با اشاره به این که در مقطع سال ٨٩ تا ٩١، بیشترین 
گشــایش های مالی برای صنعت نفت ایجاد شده بود، عنوان 
کرد: بعید می دانم در هیچ دورانی از صنعت نفت، این میزان 
منابــع مالی وارد صنعت نفت شــده و به نحوی ناکارآمد هم 
هزینه شــده باشد. وی تصریح کرد: وقتی ما وارد وزارت نفت 
شدیم چندان منابع مالی وجود نداشت، از عمر تحریم ها کمتر 
از یک سال گذشته بود و سقوط قیمت نفت هم بر مشکالت 
مــا اضافه کرده بود، اما چاره ای جز ادامه کار وجود نداشــت 
و با سرســختی و پیگیری و به اصطالح قطره چکانی منابع 
بسیار محدود و همت همه همکاران و مجموعه پیمانکاران و 

سازندگان توانســتیم به لطف خداوند متعال به موفقیت های 
بزرگی دســت یابیم. وزیر نفت با بیان این که در سه سال و 
نیم گذشته، ١١ فاز جدید پارس جنوبی به بهره برداری رسید، 
تصریــح کرد: خود من هم انتظار وارد مدار تولید شــدن این 

میزان فاز پارس جنوبی را نداشتم و این لطف خداوند بود.
زنگنه با اشــاره این که ظرفیت تولید پارس جنوبی در این 
دوره زمانی ٢ برابر شده است، گفت: در پایان سال ٩١، ظرفیت 
تولید روزانه ٢٨٥ میلیون مترمکعب بود که این میزان در پایان 
ســال ٩٥ به ٥٧٥ میلیون در روز رسید. وي افزود: با توجه به 
ظرفیتی که برای تولید گاز در پارس جنوبی اضافه شد، سهم 
سوخت مایع در سبد مصرفی نیروگاه ها به شدت کاهش یافت 
و از ٤٣ درصد در سال ٩٢ به کمی بیش از ١٠ درصد در سال 
٩٥ رســید. وزیر نفت به گاز تحویلی به نیروگاه ها اشاره کرد 
و گفت: گاز تحویلی به نیروگاه ها از ٣٦ میلیارد مترمکعب در 
سال ٩٢ به بیش از ٦٢ میلیارد مترمکعب در سال ٩٥ افزایش 
پیدا کرد. وی با بیــان این که ایران از واردکننده نفت گاز در 
ســال ٩٢ به صادرکننده مهم این فرآورده نفتی در سال ٩٥ 
تبدیل شده است، افزود: در سال ٩٥، ٥٠ میلیون لیتر توانستیم 

نفت کوره صادر کنیم.
زنگنه به گازرسانی به روستاها و شهرهای کوچک نیز اشاره 
کرد و گفت: سرعت گازرســانی در این طول سه سال و نیم 
گذشته به سرعت افزایش یافت، همچنین گازرسانی به شهر 
زاهدان با هزینه بالغ بر ٧٥٠ میلیارد تومان به انجام رســید؛ 
گرچه این روزها برخی مــی گویند اتفاقی نیفتاده و گازی به 

زاهدان نرسیده اســت. به گفته وزیر نفت، گازرسانی به شهر 
ابتدا باید صورت گیرد و بعد منطقه به منطقه شبکه ها گازدار 
شوند و سپس علمک نصب شود و گاز به خانه ها برسد. وی 
افزود: میزان گازرســانی به روستاها از ١٤ هزار روستا در سال 
٩٢ به بیش از ٢٣ هزار روســتا رسیده است، یعنی نزدیک ٩ 
هزار روســتا؛ که تقریبا شامل روزانه ١٠ روستا می شود. وی 
تصریح کرد: این میزان گازرســانی بدون اتکا به منابع بودجه 
عمومی بوده اســت و فقط با تامین مالی از طریق بند »ق« 
بودجه ســال ٩٣ و ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید بوده است 
که بســیار کار بزرگی بود که دولت آن را ارائه و مجلس آن را 

تکمیل و گسترش داد که جای قدردانی دارد.
وزیر نفت در ادامه به توســعه میدان های مشترک به عنوان 
یکی از مهمترین دســتاوردهای وزارت نفت در دولت تدبیر و 
امید اشاره کرد و گفت: در میدان های غرب کارون )آزادگان، 
یــادآوران، یادآوران( تولیــد نفت از ٧٠ هزار بشــکه در روز 
در تیرمــاه ســال ٩٢ به نزدیک ٢٨٠ هزار بشــکه در روز در 
اسفندماه سال ٩٥ رسیده است. وی افزود: از الیه نفتی پارس 
جنوبی برداشتی پیش از این دولت برداشتی وجود نداشت که 
در فروردین ماه امســال ٢٥ هزار بشکه از این الیه برداشت 
صورت گرفته اســت. وزیر نفت همچنین میزان برداشــت از 
میدان آذر به عنوان یکی از میدان های مشــترک ایران را در 

اسفندماه امسال ١٥ هزار بشکه در روز عنوان کرد.
زنگنــه دیگر دســتاورد موفق وزارت نفت را که در ســایه 
گشایش های برجام ایجاد شد، بازگشت ایران به بازار جهانی 
نفــت عنوان کرد، افزود: تولید و صــادرات نفت ایران پس از 
اجرای برجام، بیش از یک میلیون بشکه در روز افزایش یافت 
و ما توانســتیم سهمی را که از دست رفته بود و خطر آن می 
رفت که این سهم برنگردد، پس بگیریم. وی به افزایش تولید 
محصوالت پتروشــیمی در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: 
حجم تولید محصوالت پتروشیمی دراین دولت تاکنون بیش از 
پنج میلیون تن افزایش یافته است و با طرح هایی که تا پایان 
این دولت افتتاح می شــود این رقم به ٩ میلیون تن می رسد 
و امیدواریم در تابستان امسال، واحد متانول مرجان با ظرفیت 
١,٦ میلیون تن به بهره برداری برسانیم و بدین ترتیب نزدیک 
١٠.٥ میلیون به ظرفیت نهایی تولید پتروشیمی کشور در دوره 

یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می گوید:»شعار پرداخت یارانه ١٥٠ هزار تومانی وعده بسیار خطرناکی برای اقتصاد ایران است.« مجیدرضا حریری ، عضو هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی اظهارداشت:»شاهدیم که عملی شدن شعارهای دولت پیشین چه زیان های عجیبی را برای اقتصاد به همراه داشت و حاال نیز باید تنها ابراز امیدواری کنیم که این طرح ها در حد همین شعار باقی بماند.« 
این فعال اقتصادی در خصوص عملکرد دولت یازدهم در حوزه اقتصاد گفت:»اگر ما انتقادی را نســبت به دولت یازدهم مطرح می کنیم بابت کارهای نکرده این دولت اســت واال انصافا باید بگویم اقدامات دولت 
یازدهم جای نقد و سئوال ندارد و تصمیمات اتخاذ شده همگی تصمیماتی درست و عقالنی و کارشناسی شده بوده اند.« حریری با تاکید بر اینکه شعارهای خطرناکی در این دوره از رقابت های انتخاباتی به گوش می 
رسد،گفت:»یارانه ١٥٠ هزار تومانی و پرداخت پول به بیکاران و ... می تواند انگیزه های تولید و تالش را نابود کند،بهتر است دولت بدون فوت وقت اعالم کند همین یارانه ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومانی چقدر از مردمان 

طبقه متوسط را فقیر کرد.« حریری تصریح کرد:»افرادی که امروز فقیرند توسط خدا فقیر نشدند بلکه بر اساس سیاست های دولت در فاصله سال های ٨٤ تا ٩٢ به این وضعیت دچار شدند.«

جعفر خیرخواهان- عضو هیئت علمی دانشگاه

آخرین خبر 

وعده یارانه 
۱۵۰هزار تومانی 

خطرناک است

یادداشت  

رویترز به نقل از یک مقام ایرانی خبر داد ایران سرگرم مذاکره با آژانس اعتبار صادرات 
انگلیس به منظور تســهیل فاینانس فروش هواپیما به شــرکت ایران ایر است. ایران ایر 
قصد دارد بیش از ١٨٠ فروند هواپیمای مســافربری از ایرباس و بوئینگ خریداری کند. 
قرارداد خرید این هواپیماها بدنبال اجرایی شدن توافق هسته ای میان ایران و قدرت های 
جهان در ژانویه سال ٢٠١٦ امضا شد که با تسهیل تحریم ها، امضای چنین قراردادهایی را 
امکان پذیر کرد. تاکنون ایران ایر تنها سه فروند ایرباس تحویل گرفته که به گفته منابع 
صنعتی، پول آنها به صورت نقد پرداخت شده است. اصغر فخریه کاشان، معاون وزیر راه 
و شهرســازی به رویترز گفت: آژانس اعتبار صادرات انگلیس )UKEF( برای حمایت از 
لیزینگ بعضی از هواپیماهای ایرباس که در انگلیس، فرانسه، آلمان و اسپانیا ساخته شده 
اند، پیشنهاد داده است. این سازمان همچنین ممکن است برای بخشی از قرارداد بوئینگ 
نیز حمایت مالی فراهم کند. آژانس فاینانــس صادرات انگلیس )UKEF( و ایرباس و 
بوئینگ درباره این گزارش حاضر به اظهارنظر نشدند. بر اساس گزارش رویترز، کشورهایی 
که در آنها بانک ها سرمایه گذاری نمی کنند، اغلب زمانی که قصد انجام خریدهای بزرگی 
مانند خرید هواپیما از شرکتهای آمریکایی یا اروپایی را دارند، برای اعتبار صادرات یا بیمه 
وام به دولتهای این کشــورها روی می آورند. حــدود ٦ درصد از تحویل هواپیما به چنین 
حمایتی نیاز دارد که بخشی از ریسک های وام دهی به شرکت های هواپیمایی دارای اعتبار 

ضعیف را برای بانک ها کاهش می دهند و به انجام معامالت کمک می کند.

سوداگران عامل 
گرانی گوشت 

گوسفندی

                                                      زنگنه:

صنعت نفت ایران آماده جهش به پیش است

سبقت گرفتن صادرات از واردات بعد از ۲۰ سال

طرح ۱۰۰ هزار واحد مسکونی 
برای قشر آسیب پذیر

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: وظیفه اصلی دولت 
در طرح مسکن اجتماعی، تامین مســکن مورد نیاز دو دهک پایین جامعه 
اســت و قرار است در این طرح سالیانه ١٠٠ هزار واحد مسکونی برای قشر 
آسیب پذیر جامعه ایجاد شــود. حامد مظاهریان، با بیان اینکه در این طرح 
با حمایت دولــت ٤ دهک بعدی جامعه صاحب خانه می شــوند، گفت: در 
این زمینه ٤ گروه جامعه از جمله خانه اولی ها که فاقد مســکن هســتند با 
اســتفاده از رژیم پس انداز صاحب خانه می شوند.به گزارش اقتصاد آنالین، 
معاون وزیر راه و شهرســازی افزود: تا اواخر هفته گذشته بیش از ١٦٥ هزار 
نفر در صندوق پس انداز خانه یکم ســپرده گذاری کرده اند تا با اســتفاده از 
تســهیالت بانک مسکن با ســود ٨ و ٩,٥ درصد صاحب خانه شوند. وی با 
اشــاره سیاست های مسکن در ٣٠ سال گذشــته اظهار داشت: در ٣٠ سال 
گذشــته مبنای سیاست های مســکن در ایران ساخت مسکن توسط مردم 
بود و در این مدت متوسط سرمایه گذاری های دولت در این بخش بین ٣ تا 
٥ درصد بوده اســت. مظاهریان در ادامه اظهارداشت: با اتمام پروژه مسکن 
مهر، طرح مسکن اجتماعی و حمایتی در کشور آغاز می شود و در پنج سال 
آینده دولت در نظر دارد ٥٠٠ هزار مســکن برای اقشار کم درآمد در کشور 
احداث کند. این طرح با مصوبه دوم اســفند ماه سال گذشته هیات دولت در 
کشــور آغاز شده و مکاتبات الزم برای تامین اعتبار مورد نیاز برای پرداخت 
تســهیالت بانکی این طرح به بانک مرکزی و ســازمان مدیریت و برنامه 
ریزی کشــور ارسال شده اســت. در این طرح ملی ساخت ١٠ هزار مسکن 
اســتیجاری، پرداخت ١٥ هزار تسهیالت به ســازندگان مسکن اجتماعی، 
پرداخت ١٥ هزار کمک اجاره بها در شهرهای زیر ٥٠٠ هزار نفر و ٢٠ هزار 
در شــهرهای باالی ٥٠٠ هزار نفر از برنامه های دولت است، ضمن این که 
در طرح مسکن اجتماعی و حمایتی برای ٥ هزار واحد مسکن نیز تسهیالت 

قرض الحسنه ودیعه در نظر گرفته شده است.

ضعف اصلی صنعت قطعه سازی کشور چیست؟

مهم ترین اتفاق در بخش تجارت خارجی و بازرگانی داخلی 
در دولت یازدهم، مثبت شدن تراز تجاری کشور برای اولین 
بار پس از گذشت بیش از دو دهه بود و این بدان معناست که 
آمار صادرات از واردات طی این دوره پیشــی گرفت. درحالی 
که در ســال های ١٣٨٦ تا ١٣٩١ بــرای مقابله مصنوعی با 
تورمی که به باالی ٤٠ درصد رسیده بود، درآمدهای سرشار 
نفتی صرف واردات گســترده انواع اقالم مصرفی  شده و این 
رونــد قدرت رقابت تولیدکننده هــای داخلی را از بین برده و 
سونامی تعطیلی کارگاه ها و کارخانه ها را رقم می زد، اکنون 
در پایان  چهارســالگی دولت تمام آمارهای رسمی داخلی و 
نهادهای معتبر بین المللی از بهبود چشــمگیر شاخص های 
تجــاری ایران خبر می دهد. در این دوره ایران که تا پیش از 
این به یکی از بزرگترین بازارهای کاالهای بی کیفیت چینی 
تبدیل شده بود  به جایگاه قبلی خود در صادرات به قاره های 

اروپا و آفریقا نزدیک شد و رشد چند برابری را تجربه کرد.
دولت یازدهم  با تدابیری همچون  »تدوین بسته حمایت 
از صادرات غیر نفتی« توســعه روابط و مناســبات تجاری با 
کشــورها و بنگاه های خارجی، انجام مذاکرات و رایزنی های 
گســترده برای الحاق بــه WTO، احیای شــورای عالی 
صادرات، کاهش محدودیت هــا و ممنوعیت ها در صادرات 
)نظیر حذف عوارض بر صادرات اقالم صنعتی(، آزادســازی 
خریــد و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد ازســوی 
سیســتم بانکی، خرید ارز حاصل از صادرات مصنوعات طال 

به نرخ آزاد و اعمال عوارض بر صادرات مواد خام و فرآوری 
نشــده نســبت به انجام ماموریت خود اقدام کرد و وزارت 
صنعت با اعمال عوارض بر صادرات مواد خام به  ساماندهی 
امر صادرات غیر نفتی پرداخت و پس از سال ها خام فروشی 
ســرانجام با تعیین عوارض برای ٢٣ ردیف کاالیی از خروج 
محصوالت فرآوری نشــده که در سال های گذشته ضربه 
جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور می زد، جلوگیری بعمل آورد.

براســاس گزارش پایگاه خبری کمیسیون اروپا، مبادالت 
تجاری ایران و ٢٨ کشــور اروپایی در ژانویه ٢٠١٧ نســبت 
به مدت مشابه سال قبل رشــد ١٧١ درصدی داشته است. 
درحالی که در ژانویه سال قبل تجارت دو طرف ٥٧٢ میلیون 
یورو اعالم شــده بود، عالوه بر این واردات اتحادیه اروپا از 
ایران در ژانویه سال مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل 
٦.٥ برابر شده اســت. همچنین واردات اروپا از ایران که در 
ژانویه سال ٢٠١٦ برابر با  ١٢٠ میلیون یورو گزارش شده بود 
در ژانویه امســال به ٧٧٢ میلیون یورو افزایش یافت. بر این 
اساس واردات اسپانیا از ایران در ژانویه امسال نسبت به مدت 
مشــابه سال قبل ٧ برابر شده و به ١١٥ میلیون یورو رسیده 
است. واردات فرانسه نیز با افزایش ٣٧ برابری به ١١١ میلیون 
یــورو، واردات یونان با افزایــش ٤٢ برابری به ١٠٦ میلیون 
یورو، واردات ایتالیا با افزایش ٨.٥ برابری به ٢٥٧ میلیون یورو 
و واردات هلند با افزایش ١٧ برابری به ٨٣ میلیون یورو رسید.

فهرست کاالهای صادراتی، با دستور مستقیم وزیر صنعت، 
معدن و تجارت بازنگــری و محدودیت ها و ممنوعیت های 
صادراتی از کاالها برداشــته شــد و حرکت در جهت حذف 
تدریجی محدودیت هــا و ممنوعیت هــای صادراتی انجام 
گرفت تا جایی که در برنامه ١٠٠ روزه اقتصادی دولت، حل 
مشــکالت حوزه صادرات، از ساماندهی تعهدات ارزی دولت 

گرفته تا »حذف ممنوعیت های صادراتی« در دستور کار قرار 
گرفت. وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره فعالیت دولت 
یازدهم برای  حمایت از صادرات، اقدام به افزایش ســرمایه 
صنــدوق ضمانت صادرات ایران به میزان ٢٠٠ میلیون دالر 
کرد و پوشش های ضمانتی این صندوق را به حدود ٣ میلیارد 
دالر رســاند. در ادامه فعالیتهای  اقتصادی، بانک مرکزی با 
توجه به فراهم شــدن زمینه اجرایی »دستورالعمل و ضوابط 
خرید و فروش ارز به نرخ بازار توسط شبکه بانکی« از فعاالن 
اقتصــادی دعوت کرد به منظور تامین ارز مورد نیاز خود، به 
بانــک های دارای مجوز فعالیــت ارزی مراجعه کنند و این 
دستورالعمل به منظور انتقال و تمرکز فّعالیت های تجاری در 
بانک های کشور و نیز استفاده از ابزارهای متداول در تجارت 
بین المللی برای پرداخت و تسویه قراردادهای خارجی صادر 
شد.وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اهمیت توسعه 
صادرات غیرنفتی و تالش کشورها برای متحدالشکل کردن 
تســهیل تجاری، آمادگی زیرســاختی برای توسعه تجارت 
را الزامی دانســته و قرار گرفتن در شــمار کشورهای عضو 
TFA را به عنوان راهی برای تسهیل تجارت با دنیا مطرح 
کرد. توافق نامه تســهیل تجاری با ارائــه رویه های جدید 
زیرساخت های الزم برای پیوســتن به WTO   را فراهم 
می کند و اجرای موافقتنامه تســهیل تجاری می تواند ١٢.٥ 
تا ١٧.٥ درصد هزینه های مبادله را کاهش می دهد و نقش 
موثر و کلیدی در مدیریت گمرکات نقش برای تامین زنجیره 
امنیت فراهم کند. این مسئله همچنین باعث می شود جذب 
سرمایه گذاری خارجی و مشارکت تولیدکنندگان در زنجیره 

جهانی ارزش تسهیل شود.
از اقدامات مهم در حوزه ساماندهی واردات، شناسنامه دار 
کردن تجار و وارد کنندگان کاالهای مهم مانند الســتیک، 

موبایل، باطری و پوشــاک در قالب نمایندگی های رسمی 
بود که این عملیات همچنــان ادامه دارد و در آینده نزدیک 
به طور کامل اجرایی می شود. همچنین سیاستگذاری برای 
تجمیع اتحادیه های همگن و تعامل ســازنده با تشکل های 
غیردولتی به ویژه اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون در 
جهــت تقویت بنگاه های خصوصی و اصناف از دیگر برنامه 
هــای وزارت صنعت در جهت حمایت از بازرگانان داخلی در 
دولت تدبیر و امید بود. عالوه بر این وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در راستای انجام ماموریت های محوله با ساماندهی 
توزیع محصوالت داخلی و افزایش ذخایر کاالهای اساســی 
بــرای ذخیره ســازی مطمئن در اوایل اســتقرار دولت گام 
های موثری برای تنظیم بازار برداشت. واحدهای صنفی به 
صندوق مکانیزه فروش مجهز شدند و عملکرد ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال در چندســال اخیر قابل توجه بود تا جایی که 
بر اســاس گفته سخنگوی ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
در  دولــت تدبیر و امید در ســال ١٣٩٢ حجم ٢٥٥ میلیارد 
دالر قاچاق کاال که محصول برخی سیاســت های ناکارآمد 
گذشــته بود را تحویل گرفته و اکنــون حجم قاچاق تا  ٥٠ 
درصد کاهش داده است.به گزارش ایسنا، در راستای رسیدن 
بــه رونق تجارت داخلی و خارجی، اقدامات موثر دیگری نیز 
توســط دولت یازدهم انجام گرفت چنانکه ایجاد انضباط در 
حوزه تجــارت خارجی و گمرکی از جملــه راه اندازی طرح 
ســامانه اطالعاتی در بخش تجــارت، انبارها، حمل ونقل، 
گمــرکات، بانک مرکزی و ارتباط این ســامانه ها و محدود 
کردن فعالیت قاچاقچیان و نیز بروزرسانی شیوه های نظارت 
بر بازار و افزایش ســهم فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای از 
کل خرده فروشی به سهم ٨ درصد برنامه ریزی های گسترده 

به  انجام رسید.

وقتی تولید خودروی گران به صرفه تر است

یک فعال صنعت قطعه ســازی کشــور 
گفت: برای بــه کارگیری ماشــین آالت 
پیشــرفته تولید در صنعت قطعه ســازی 
بایســتی اقدام به فراهم سازی زیرساخت 
های مناســب در این صنعت گردد و توان 
ماشین سازی، دانش فنی و تحقیق و توسعه 
تولیدکنندگان داخلی ارتقا یابد. محسن رزم 
خواه در گفتگــو با خبر خــودرو افزود: در 
صورتی که تولیدکننــدگان داخلی اقدام به 
فراهم سازی زیرساخت های تولید ماشین 
آالت پیشرفته صنعت قطعه سازی ننمایند 
به ناچار بایستی از توان طرف های خارجی 

استفاده گردد و قطعه سازان داخلی ماشین 
آالت پیشرفته را از شــرکت های خارجی 
قطعه ســازی خرید نماینــد. وی تصریح 
کرد: صنعت قطعه ســازی ایران همچون 
سایر صنایع نیازمند توجه ویژه ای از سوی 
دولت و مســئولین اســت و ارتقای دانش 
فنی و توان تولید داخلی از اهمیت بسزایی 
برخوردار اســت تا توسعه این صنعت را در 
آینده نزدیک شاهد باشیم. وی اظهار داشت: 
عدم به کارگیری ابزارآالت و ماشــین آالت 
پیشــرفته تولید یکی از ضعف های اصلی 
صنعت قطعه سازی کشور است و متاسفانه 

سرمایه گذاری چندانی بر روی این بخش 
صورت نگرفته بنابراین برای ارتقای سطح 
کیفی قطعات تولیدی الزم اســت اقدام به 
ورود ماشــین آالت پیشرفته گردد تا تحول 
در این صنعت رخ دهد و طرف های خارجی 
ترغیب به همکاری با قطعه ســازان ایرانی 

گردند. 
وی ابراز داشــت: دستیابی به توان تولید 
قطعات با کیفیت از طریق استفاده از ماشین 
آالت پیشــرفته تولید نیازمند حمایت های 
دولت و همکاری بانک ها اســت. رزم خواه 
اذعان داشــت: متاســفانه در طی ٣٠ سال 

گذشــته هیچگونه موفقیت چشــمگیری 
در صنعت خودروســازی کشور رخ نداده و 
امیدواریم در دولت جدید توجه به توســعه 
صنایــع خودروســازی و قطعه ســازی در 
اولویــت برنامه ها قرار گیــرد چرا که این 
صنایــع بخش مهمی از اقتصاد کشــور را 
تشکیل می دهند لذا خواستاریم کاندیداهای 
ریاست جمهوری برنامه های آینده خود را 
برای صنعت خودروسازی و قطعه سازی به 
صورت صریح و واضح بیان نمایند زیرا این 
صنایع در ایجاد اشــتغال و بهبود وضعیت 

اقتصادی کشور تاثیر بسزایی دارند.

اگر بخواهیم عملکرد دولت یازدهم در حوزه اقتصاد را ارزیابی کنیم، الزم اســت 
این ارزیابی باتوجه به واقعیات و شرایط کشور باشد. حقیقت این است که دولت های 
نهم و دهم نقاط منفی بســیاری در کارنامه خود به جا گذاشتند و وظیفه سنگینی را 
بر دوش دولت بعد از خود برای بازگرداندن اداره امور به مسیر درست گذاشت. اداره 
پذیر کردن کشــور و فشارها و مشکالتی که در صحنه بین الملل به وجود آمده بود، 
دولت بعد را ناگزیر از صرف انرژی بســیار کرد که خوشبختانه دولت یازدهم در این 
زمینه علی رغم تمام افت و خیزهایی که داشت، موفق عمل کرد و وضعیت کشور را 

به مسیر درست چرخاند.
بنابر این مسائل و گرفتاری های منبعث از عملکرد دو دولت نهم و دهم و میراثی 
که برجای گذاشــتند، عامل بسیار مهمی در تحلیل های کارشناسانه نسبت به دولت 
فعلی اســت. با کمال شــگفتی درآمدهای عظیم نفتی هشت سال قبل از سال ٩٢ 
نه تنها هیچ کمکی به توســعه کشــور نکرد بلکه وضعیت را  در حوزه اقتصاد بسیار 
اســفناک تر کرد و در ابعاد اجتماعی و فرهنگی جامعه ای ناهمگون و متخاصم ایجاد 
کرد که ناامیدی از مهمترین ویژگی های آن بود. همگی این موارد و چالش ها موانعی 

برای حرکت دولت جدید ایجاد می کرد.
نکته دیگر آهنگ بازســازی اقتصاد کشور است. کشــور در وضعیتی قرار داشت 
که اگر دولت می خواست با ســرعت کم به اجرای برنامه های خود بپردازد، به طور 
قطع تغییر محسوسی هم ایجاد نمی شد. یعنی دولتی قوی نیاز بوده و هست که در 
کوتاهترین زمان ممکن جهشــی را در کشور به وجود آورد وگرنه بحران هایی که با 
آن دست و پنجه نرم می کنیم بسیار خطرساز می بود. دولت یازدهم در این حوزه ها 
موفق عمل کرده ولی متاســفانه فاصله و شکاف طبقاتی در جامعه ما بیشتر از توان 
این دولت بوده و از آن سو نیز خواست ها و تقاضاهای مردم نیز کمابیش وجود دارند 
که نشان می دهد شرایط کشور همچنان به روال عادی خود برنگشته و جا دارد دولت 
در ادامه مسیر خود با دقت و تمرکز بیشتری به آنها پاسخ دهد. با این حال  مهمترین 
حوزه ای که دولت یازدهم در آن موفق تر عمل کرده، تورم و سیاســت های کاهش 
نرخ آن بوده است که البته هنوز هم نگرانی هایی درباره ثبات تورم یک رقمی فعلی 
وجــود دارد و به همین دلیل باید با قدری تردید و تامل به دولت و برنامه ٤ ســال 
آینده آن در زمینه ثبات وضع فعلی نمره داد. با وجود برنامه هایی که دولت در ٤ سال 
گذشته برای اقتصاد ایران انجام داده و شرایط متفاوتی را رقم زده با وجود این، رویه 
کنونی دولت باید با حرکت های اساسی دیگر تکمیل شود که در این مسیر همراهی 
سایر قوا نیز ضروری به نظر می رسد. این یکی از مشکالت اساسی در کشور ماست.

برای مثال قوه قضائیه وارد فضای سیاســی شــده و از آن ســو از وظایف اصلی 
خود در ایجاد امنیت در سیاســت گذاری ها و ســرمایه گذاری ها و... غفلت کرده  و 
مشــخص نیست در چه فضایی سیر می کند و ضرورت خانه تکانی اساسی در آن به 
طور محســوس احساس می شود. قوه مقننه نیز درجه اهمیت تقریبا مشابهی با قوه 
قضائیــه دارد و به همین دلیل باید پیچیدگی ها و ابهام های کمتری در عملکرد خود 
داشته باشد. در داخل دولت نیز ضرورت دارد برنامه ها، دستورالعمل ها و بخش نامه ها 
شفافیت بیشتری داشته باشند تا تحرک آفرینی به اقتصاد با سرعت و کیفیت بیشتری 
اســتمرار یابد. به نظر می رســد دولت آینده که امیدواریم ادامه دولت فعلی باشد، به 
این مسائل نگاه بهتر و جامع تری داشته باشد، پیشرفت ها و توفیق هایی که به دست 
می آید، بیش از گذشته و محسوس برای همه طبقات اجتماعی باشد و همه اقشار از 
عواید و منافع حاصله از آن برخوردار باشــند. این در حالی است که دیگر نامزدهای 
احراز پســت ریاست جمهوری در حوزه اداره کشور هیچ تجربه ای ندارند و از آن سو 
نیز فاقد درک روشــنی از مشــکالت و گرفتاری های کشور و چگونگی حل آنها به 
روش درست و اصولی هستند. وگرنه راه حل های میان بر و مسکن هایی که به صوزت 
مقطعی عمل می کنند، راهی به جلو باز نمی کنند. از همین رو به نظر نمی رسد رقبای 
آقای روحانی توانمندی و برنامه قابل عرضه ای در چنته خود داشته باشند و به طریق 
اولــی باید به دولت فعلی اکفتا کرد و همزمان نیز برخی اصالحات و بازبینی ها را در 

برنامه ها و مسیر حرکت آن انتظار کشید. 

اهمیت تحرک آفرینی در 
اقتصاد و عملکرد دولت یازدهم

حاشیه بازار  

گوجه فرنگی ۳۰۰۰ تومان شد

رئیس اتحادیه میوه و سبزی از کاهش ٣٠ درصدی قیمت گوجه فرنگی و همچنین 
کاهش ١٠ درصدی قیمت سیب زمینی در بازار خبر داد. سید حسین مهاجران از کاهش 
حدود ٣٠ درصدی قیمت گوجه فرنگی در بازار خبر داد و اظهارداشــت: گوجه فرنگی 
منطقه کازرون وارد بازار شــده به همین دلیل قیمت این محصول مقداری پایین آمده 
اســت، ضمن اینکه طی روزهای آینده محصول نقاط دیگر نیز وارد بازار خواهد شد و 
قیمت این محصول کاهش بیشــتری پیدا می کند. به گزارش مهر، وی اضافه کرد: در 
حال حاضر قیمت هرکیلوگرم گوجه فرنگی با کیفیت بین ٢٠٠٠ تا ٣٠٠٠ تومان است. 
رئیس اتحادیه میوه و سبزی همچنین از کاهش حدود ١٠ درصدی قیمت سیب زمینی 
در بــازار خبر داد و گفت: درحال حاضر قیمت این محصــول نیز بین ١٤٠٠ تا ١٨٠٠ 
تومان است. وی در بخش دیگری از سخنان خود به توزیع میوه های قاچاق نیز اشاره 
کرد و افزود: توزیع این میوه ها در بازار بسیار کم شده که علت آن نیز سخت گیری های 
بازرســان، کشفیات زیاد و ناامنی هایی اســت که برای واردکنندگان ایجاد شده است. 
مهاجران ادامه داد: اگر ســخت گیری های مسئوالن و دستگاه های نظارتی به همین 
شــکل ادامه پیدا کند، توزیع کنندگان به همین صورت جریمه شوند برایشان به صرفه 
نیســت که اقدام به عرضه این میوه ها نماینــد و قطعا عرضه میوه های ممنوعه کمتر 

خواهد شد اما اینکه توزیع این میوه ها به طور کامل قطع شود، دشوار به نظر می رسد.

تهران  اتــاق  نماینــدگان  هیــات  عضــو 
گفت:همیشــه توصیه کردیم جــای خودرو، 
خودروســاز وارد کنیم تا بتوانیم صنعت خودرو 
را ارتقــا بدهیم. بــه گزارش اتــاق بازرگانی، 
صنایع،  معادن و کشاورزی تهران، محمدرضا 
نجفی منش، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران 
گفت: خط تولید خودروی پژو ٢٠٠٨ در هفته 
گذشته در کارخانه ایران خودرو راه اندازی شد. 
خودرویی که بنا بر بعضی پیش بینی ها قیمتی 
بیــن ٨٠ تا ١٠٠ میلیون تومان دارد. تولید این 
خــودرو در یک خودروســازی ایرانی با توجه 
به بیش از ده ســال قطع ارتباط خودروسازان 
کشــورمان با شرکت های معتبر خارجی گامی 
بزرگ در راســتای تحقق اهداف برجام است. 

وی در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه اولین 
خودروی خارجی ساخت داخل چقدر از نیاز بازار 
را تامیــن می کند؟ گفت: راه اندازی خط تولید 
پژو ٢٠٠٨ قدم بزرگی در صنعت خودروسازی 

است. 
هرچند خودروهایــی باقیمت باال ٥ درصد از 
بازار خودرو نیست اما ازنظر ارزشی ٣٠ درصد 
از ارزش معامــالت بــازار خــودرو را به خود 
اختصاص داده اســت. عضو هیئت نمایندگان 
اتاق تهران ادامه داد: همیشــه توصیه کردیم 
جای خودرو، خودروســاز وارد کنیم تا بتوانیم 
صنعت خودرو را ارتقا بدهیم. تولید پژو ٢٠٠٨ 
در حال حاضر برای صنعت خودروســازی ما 
به صرفه تر اســت و البتــه گام اول در تحقق 

قراردادهای خارجی اســت. خودروسازان ایران 
به همین بســنده نمی کنند. تولید خودروهای 
دیگر را در برنامــه داریم که قیمت های کمتر 
و بیشــتری از پــژو ٢٠٠٨ دارند. نجفی منش 
گفت: تــالش می کنیم در تولیــد پژو ٢٠٠٨  
عمق ســاخت داخل را باال ببریم. این به نفع 
صنعت اســت و به نیاز بخشی از بازار هم  که 
مشتاق خرید خودروهای مدرن و لوکس است 

هم پاسخ می دهیم. 
محمدرضا نجفی منش هم چنین درباره تهیه 
گزارش های کیفیت خودرو در ایران و شــائبه 
دخالت خودروسازان در آن گفت: طرح دخالت 
خودروســازان در گزارش هــای کیفی خودرو 
مثل این اســت که بگوییم کســی می رود در 

آزمایشگاه و اگر قند خونش باالست می گوید 
آن را پایین اعالم کنید. 

عضو هیــات نمایندگان اتاق تهــران ادامه 
داد: گزارش کیفی خودروها تحت نظر وزارت 
صنعت تهیه می شود و گزارش ها مستقیماً برای 
وزارت خانه ارسال شده و برای مردم هم اعالم 

می شود.
 این گزارش ها بر اساس مستندات تهیه شده 
اســت و در ســطوح باالیی تصمیم گیری به 
آن اســتناد می شود درنتیجه دستخوش چنین 

بازی هایی نخواهد شد. 
گزارش هــای کیفــی خودروها بر اســاس 
شــاخص های بین المللــی تهیه می شــود و 

خودروسازان در تهیه آن دخالتی ندارند.


